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Excelentíssimo Senhor 
Guilherme Sebastião Silvério 

Estado do Paraná 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador Laurindo Cesa - PSDB, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, apresenta para a regimental tramitação, 
apreciação e discussão ao douto e soberano Plenário desta Casa de Leis e 
solicita apoio dos nobres pares para aprovação o seguinte Projeto: 

PROJETO DE LEI Nº?.bã'/2014 

Denomina via pública de "Irmão Albano 
Arlindo Flach". 

Art. 1º Fica denominada de "Irmão Albano Arlindo Flach", via pública 
localizada no Loteamento Universitário 1 e Ili, Bairro Fraron, em Pato Branco. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via pública 
contendo a denominação indicada no "caput" deste artigo, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação da presente lei. 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2014. 

-.__.v,ereador PSDB 
ponente 
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JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo denominar, via pública 
localizada no loteamento Universitário 1 e Ili, no Bairro Fraron, Pato Branco -
Paraná de Irmão Albano Arlindo Flach. Busca-se com o presente projeto 
atender a um pedido da comunidade em agraciar com o nome deste importante 
cidadão a referida via. 

A presente denominação faz justa homenagem a uma pessoa que 
apesar do pouco tempo de permanência nesta cidade, deixou uma grande 
marca na educação, auxiliando assim na formação da história desse município. 

Desta forma contamos com o apoio dos nobres colegas vereadores e do 
Poder Executivo para concretizar esta justa homenagem. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2014. 
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BIOGRAFIA 

Alberto Arlindo Flach, também conhecido como Irmão Albano 
Constâncio, nasceu em 4 de maio de 1919, na cidade de Poço das Antas, 
então distrito do município de Montenegro/RS. Em 1967 fundou o Colégio La 
Salle de Pato Branco, sendo o primeiro diretor e permanecendo por nove anos, 
também foi professor até 1980. Foi lassalista desde o ingresso no juvenato, em 
9 de abril de 1932. Vestiu o habito de Irmão das Escolas Cristãs em 1 º de julho 
de 1936, quando adotou o nome de Irmão Albano Constâncio. Emitiu os votos 
de final do Noviciado em 3 de julho de 1937 e iniciou o Escolasticado. Fez a 
profissão perpétua em 27 de janeiro de 1944, foi assim religioso consagrado 
durante 76 anos. 

Qualificação profissional: para valorizar os estudos Fundamentais e 
Médios, prestou exames do antigo Artigo 100, no Colégio N.Sª do Rosário. Já 
na estada em sua primeira comunidade, o La Salle de Carazinho, desde 1940, 
obteve a graduação de Contador. Transferido para o Externato São Luiz, de 
Canoas, em 1945, iniciou os estudos na Faculdade Católica de Ciências e 
Letras, atual PUCRS, onde fez jus a Licenciatura Plena em História e 
Geografia, em 1947. 

Funções: Na então Província de Porto Alegre, Irmão Albano Constâncio 
foi PROFESSOR: no La Salle, de Carazinho; no antigo Externato São Luiz, no 
Colégio São José de Machado-MG; no Instituto São Luiz de Guaxupé - MG; no 
La Salle Gonzaga, de Pelotas - RS. Foi VICE-DIRETOR: no Instituto São Luiz 
de Guaxupé - MG. DIRETOR: no Noviciado Menor de Carazinho; no La Salle 
São João, de Porto Alegre; no Externato São Luiz, atual Colégio La Salle 
Canoas. A última nomeação que consta no Livro do Pessoal da antiga 
Província de Porto Alegre foi para Diretor do Juvenato de Adamantina, na 
então Província de São Paulo (ABEL). 

Ficou em Adamantina até 1967, quando esse Juvenato foi 
descontinuado. Diretor do Colégio La Salle de Francisco Beltrão/PR. No ano de 
1967 deu-se a fundação do Colégio La Salle de Pato Branco,de onde foi 
fundador e primeiro diretor no prazo de doze anos, exercendo sempre esta 
função conjugada com a de professor até 1980, foi provavelmente neste 
colégio que mais se distinguiu, e a que mais amor e desenvolvimento dedicou. 

Durante sua estada em Pato Branco, devido a suas características de 
fazer amigos e participar de todas as atividades em prol do bem-estar da 
comunidade foi convidado a ser membro do Lions Clube, chegando mesmo a 
ser Presidente do Distrito do Lions do Sudoeste do Paraná. Os testemunhos, 
ainda recebidos, passados mais de 30 anos, bem provam a simpatia que ele 
granjeou nesta cidade e região do Sudoeste do Paraná. 

Foi Também vice-diretor, depois diretor do Instituto ABEL (RJ) e do 
Colégio La Salle de Toledo/PR, foi diretor da Gráfica La Salle em Niterói/RJ, e 
vice-diretor do Colégio La Salle Núcleo Bandeirante, em Brasilia. Ali não se 
adaptou ao clima,e foi transferido para a Casa Provincial, em São Paulo, onde 
se dedicou à organização da Grande Biblioteca Lassalina. Teve ainda uma 
breve presença no Instituto ABEL, e de lá retirou em definitivo à Casa Nossa 
Senhora da Estrela em Porto Alegre. Ali deu provas de como se deve preparar 
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o fim da primeira vida, seja em cadeira de rodas, ou obrigado a permanecer na 
cama. 

Um ponto que não deve ser esquecido e merece louvor são as 
publicações. A lista é longa, e por razões de brevidade só as mencionamos: 
Dois livros impressos e uma brochura, sobre La Salle e os mártires lassalistas 
- Sete Edições de Computador: Traduções Livros da autoria de La Salle, da 
História do Instituto. Destaque: Tradução do Guia das Escolas Cristãs, 
recentemente impresso. 

Irmão Albano vivenciou sua vocação para a Educação e a 
Evangelização, sendo unido a Deus e trabalhando por Ele. Nunca foi passivo; 
pelo contrário, em tudo participou ativamente. Foi assim que ele operou a obra 
de sua salvação. 

Não guardou só para si graças, os talentos e virtudes. Soube distribuí
los ao "corpo todo", nas comunidades religiosas de quem foi membro, em 
especial nas comunidades educativas em que foi Diretor. Vale destacar sua 
capacidade de conviver, de não ofender, de saber dialogar, de conquistar 
amizades, fazer brincadeiras e voltar a seriedade. 

Irmão Albano Constâncio faleceu em 10 de dezembro de 2013, aos 94 
anos na Casa Nossa Senhora da Estrela, em Porto Alegre/RS. 
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CERTIDÃO DE ÓBITO 
NOME: 

ALBERTO ARLINDO FLACH 
MATR1c:Ul.A: 

099804 01552013 4 00591122 0186520 06 

COR ESTADO CML E IDADE 
' 1.,___ 

!<>• ......... !Solteiro. com 94 anos de Idade 

NATURALIDADE DOCUMENTO DE '10ENTIFICACÃO 
1 

!Montenegro-RS ICNH 01054876798 OETRAN/RS 
(19/01/2000) 

ELEITOR 

!Sim 

1 
lflho de Manoel Antonio Rach e Etvira Flach e era residente na{o) Rua Honorio Silveira Dias. rf , 
1636, Bairro São João, Porto Alegre-RS, Brasil. __J 

DATA E HORA DE FALECIMENTO DIA M~S ,._ANO~-

!Dez de dezembro de dois mil e treze, às cinoo horas e trinta minutos i10 ! i12 ! ~013 1 

ltlCN.. DE F.AJ fÇ!MENTO 
1 - • l 

~.Na Rua Honorio SílV9lra Dias, rf' 636, Bailro: São João, Po!to Aleg!e, Rio Grande do Sulj 

CAUSADA MORTE 

/Falência rmíltiplos de órgãos, senilidade. Tipo de morte: natural. 

SEPUl.TAMEHTOICREMAÇÃQ(MUN!ÇiP!OE CEMllâoo, SECONHEC!DQl 

\Cemitério Parque Jardim São VI08l'lte. em Canoas-RS 

1 
NOME E NOMERO OE DOCUMENTO 00 MÉ!?ICO QUE ATESTOU O ôBITO 

JMarylia Spada Vedana, CRM nº 10380 

lvaldir Zoletti 

9"'if!!"ACÕESA\IERBACÕES , -·--------~ j - 1 

!
'Óbito raglsliadu em dez de dezembro de dois mil e treze (10/12/2013). Era ptofessor aposentado.! 
Não deixou bens. Não deixou testamento. Nasceu em quatro de maio de um mn e novecentos e! 
dezenove. Não deixou filhos. : 

1se1o~c1e~-·Rog1Aá ------, 
(Ui - n.12.Gl1212001!~ 0466.00.1200001.66174 
1~11$18,10-l'ti ...... _R$3,t0--R$0.&5--n"197914 i 
ÍA_ .... _dlJ!llalspocl!llll-W ' 1 malado_do.....,,..~ i 

i .. Registro Civil l 
l Das Pessoas 1 1 Naturais de 4• Zona 
: PORTO ALEGRE 

..,,:. .. 
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A6 GERAL 

Morre Alberto Arlindo Flach 
(Albano Constancio) 

O velório e 
sepultamento 
ocorreu em 
Canoas/RS 

Com muito pesar, a Provind;i la $;1llc llr<L~il-Chilc/Rede 
L,'1. Sallc comunica o falecimento do Irmão Albcrlo Arlindo f.'la
ch. lntcgrnntc <l<.1 Congrcgução Religios,1, m:orrí<lo por \•olta das 
5h30 de ontem, na Ca'>tl Nossa Senhora du Estrda, cm Plwto Alc
grdRS. 

Pato Branco 
Em 1%7 fundou o Colé-gio La Salle 

de Pato Brnnco, sendo o primdro dire
tor e permanecendo por 9 anos. limibém 
fói professor u10 1980. Ainda foi diretor 
do /n'icnato de Carazinho/llS, do Colé
gio La Salte S.lo l<hío, cm Porto Alegre, 
do Externato SiíP l.mz, atm1hucllk Colé
gio J.u S:1Jk c:annas, e Unilas:.illc. F<ii tom. 
bém \'k<:>-diretor,dcpois diretor do Insti
tuto ABl:L (RJ) e do Colégio l.a Salk de 
Tbkdo/ PR, foi d!rctür da Gnífica I.a Sal!e, 
cm Niterói/HJ, e ''ke-diretor do C()!égin 
La Salle Núdcu Banddrnntc, cm Brasília. 

!rmão .rllberlo llíl~ceu cm 4 de nwio de 1919, cm Poço das 
Antas, então di::.1ritodo munídplo de h1m1tcncgrn!RS. Em 2013 
completou 94 anos de \'ida. };)j bssalísta desde o íngresso no Ju
\'Cti.110, cm 9 de abril de 1932. \!1."Sliu o h:ibien de tnnào (!us Es
cofos Cristãs em lº de jullw de 1936, ~1uamlo adotou o nome de 
Irmão Albano Constando. Emitiu os \'OlüS de fin>'l do Novicia
do cm 3 de julho de J 937 e inidou o :Esco!astJc;<do. Fez a profis
são perpétua cm 27 de jimeiro de 1944. Foi, ilsshn, rdígioso nm
sagrndo durnntc 76 anos. 

it 

Show humorístico reuniu vividenses 
Uma noite animada, com muitas g;1rgaUrndilS. cantos e dh'crs5o foi rea1h·11da na sexta fd· 

rn (6), 110 Centro <'.ultuml de Evcnlos de Coronel Vívkfa, com o show com o hmnorista i\1a· 
rústica. A atraçi'\o é uma das muítus da progn'm\aç;io de >l!\Í\'er:>.irio do munidpio. 

Centro Empresarial inaugura amanhã 
;. prefeitura progrnmou para esta semana a inaug11rnç1io oftcinl do cspn\'O que ahrigarlt 

a Sccretari11 de Descmulvimcnto Ecunômko e 'focnnlógko (Semdctcc) e outras 27 instltn!
çôcs ligndas <10 emprccn<lc<lori.:>mo. Dell()1llim1<lo de ('.entro Empresarial, o espaço estú fun· 
donmido desde julh.o no antigo Centro de Informú!iG\, e será ina111,turndo amanhã, às 8h30. 

O Centro En1prcsaríal conccntr .irá ;1s divcrsus instituiçôcs de auxílio aos empreende, 
dores com o objctivü, segundo a secretária joveli11a Ch:wes, dl· {)tinli:1~1r o tcnipo. No loca!, 
pilrcciros como o Corpo de Bombeiros, Scbrne, Corrtios, Sbtcma S., CDJ., Acctb, Hccd· 
ta Estadual e l;cdcrnl, cooperativas, agências de crCdito, H<1nc(l dü Emprccmlc<lor e Sala do 
Empreendedor rcalizarllo atendimento pcrsonJli'l.ado pt1ra atender ~ demanda de grupüs 
de emprecndcdorl'S vrcviamente ag.cndados, 

Mulheres receberam orientações de como proceder em caso de violência doméstica 

Encontro de Mulheres no 
C. ,1tro de Nutrição 

O cntuntrn C(illl mulhcrt>s no Centro dc Nutrlçilo, cm l\llm;is, fol reaHz;1do na i1ltima scnrn
na e \ralou da \'io\êncm contra a mulher. () s.::tor de t'\~istência Social realizou o cvcnto parn ex
phmM, de modo gcrn!, os d dos da vio!Cnd,1, q1it· sempre prcjudic.1 il mulher e a fomiliil. Hotl\'C 
oric1~taçOcs <k como proceder <'lll situaç;i.o de \'iolêacia drnnéslica é a illl~~nrtânda da cla.'>se ser 
disseminadora da informação. 

As mulhcn:s prcsentcs;1inda prcstigianm1 um tc;i!ro sobre o lcmá e su<1s consequência~. Ao 
fim do ~·núl!ltro, o Pap<1i Nod e um p.i.!h,iço cntrcgarnm divcrs..ls brindes, junto com um coque
tel ;;omo cii..:cl rnmcnlo. 

Na oportunidade foi lançado o ptojeto"Além do Sorriso de uma Criança", de 
iniciativa do servidor do Fórum João Martim Cândido 

Casa Lar é transferida de Nova 
Esperança para Salto do Lontra 

P11n1 oforc1..-er m;;lis qualídade no atendi
mento àscrian•;a.<> ~· ado!.:scentcs em slrnaçãn 
de \'tdncr,1hilidadc social, a Casa Lar, que cst,'i 
localizada na linha Nova Hnrizonk, interior 
<ll' No\'a Esperança do Sud0t>stc, a partir de 
agorn pas."'1 à realizar .su'\.." ativid<1dcs cm Sal
to do Lontra, numa cas;1 <llttgada na rua Pe
dro Paulo K()Crig. baírro Colína \!()n.!e. 

A mudari{a de local foi mn<1 inkiiltiw1 
dt) Poder Judkiiirio da comarl.'.<1 e do ~fü1is
térin Público, lí'ndnoapoio dos Podcrí'$ Exe-

cuth·o e Lcgisl<ltiWl dos mmüdpios de S..1.lto 
Jo l.011!1<1, Nüv<1 E.'>p<.'r<m\<\ do Sudo<.':>te <.' 

Nova Prata do Iguaçu. 
A flbcrturn da no'i;l Casa Lir ocorreu na 

sexta-foira (6). Ela será adminístrada atrn
n~s de um consórdo cntn.> os três municípios 
que fazem park da comarca. Atualmente o 
espaço àfcndc seis crian{<l~ e adok"SC<:lltcs. <) 

novo local recebeu melhorias na estruturn (í. 

sica e tamlWrn mó\•cis doa<lns com apoio da 
comunidade. 



PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 268/2014 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Laurinda 
Cesa - PSDB, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para 
denominar de "Rua Irmão Albano Arlindo Flach", a via pública situada no 
Loteamento Universitário 1 e III, Bairro Fraron, em Pato Branco - Pr. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, agraciando
ª com cognome do cidadão Alberto Arlindo Flach, conforme comprovam as 
informações e documentos anexos. 

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está acompanhada de mapa do Loteamento Universitário, em 
atendimento ao que dispõe a Lei nº 4.186, de 20 de novembro de 2013. 

Pelo que se denota, os documentos e informações anexas ao Projeto de Lei 
em téla, buscam evidenciar o mérito da homenagem. 

A legislação municipal não veda que a denominação de logradouros públicos 
contenha a designação do cognome do cidadão a ser homenageado. 

Estando a matéria em consonância com a Lei nº 2.347, de 15 de junho de 
2004, que estabelece critérios para a denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos do Município de Pato Branco e suas alterações, 
opinamos em exarar parecer favorável a sua regimental tramitação, 
competindo as comissões permanentes procederem a análise da mesma sob o 
enfoque de mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Parecer ao Projeto de Lei nº 268/2014 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar 
e emitir parecer ao Projeto de Lei n!l 268/2014, de 12 de outubro de 2014 -
Denomina via pública de "Irmão Albano Arlindo Flach". 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador 
Laurindo Cesa - PSDB, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para 
denominar de "Rua Irmão Albano Arlindo Flach", a via pública situada no 
Loteamento Universitário 1 e Ili, Bairro Fraron, em Pato Branco - Pr. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, 
agraciando-a com cognome do cidadão Alberto Arlindo Flach, conforme 
comprovam as informações e documentos anexos. 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma 
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação do 
presente Projeto de Lei. 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 15 de outubro de 2014. 

~ãi1~~iflu - PC do B 
(Membro) 
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• Estado do Paraná 

Excelentíssimo Senhor 
Guilherme Sebastião Silvério 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Os Vereadores infra-assinados Laurinda Cesa - PSDB, Claudemir 
Zanco - PROS, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Raffael Cantu - PC do B 
e Clovis Gresele - PP, componentes da Comissão de Justiça e Redação no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentam a seguinte emenda 
ao Projeto de Lei Nº 268/2014 (Denomina via pública de "Irmão Albano Arlindo 
Flach): 

Emenda Modificativa. 

1) Modifica a redação do art. 1º do projeto de Lei nº 268/2014 que passará 
a vigorar com a seguinte redação. 

"Art. 1º - Fica denominada de "Irmão Albano Arlindo Flach", via pública 
localizada no Loteamento Universitário Ili, Bairro Fraron, em Pato 
Branco." 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 19 de novembro de 2014. 

eHt;aJntU - PC do B 
Membro 

José Gilso 
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BREVE HISTÓRICO DA VIDA DO IR. ALBANO 

Irmão Albano vivenciou sua vocação para a Educação e a Evangelização, 
sendo unido a Deus e trabalhando por Ele. Nunca foi passivo; pelo contrário, 
em tudo participou ativamente. Foi assim que ele operou a obra de sua 
salvação. 

Não guardou só para si as graças, os talentos e virtudes. Soube distribuí-los ao 
"corpo todo", nas comunidades religiosas de que foi membro, em especial nas 
comunidades educativas em que foi Diretor. V ale destacar sua capacidade de 
conviver, de não ofender, de saber dialogar, de conquístar amizades, fazer 
brincadeiras e voltar à seriedade 

Os pais do Irmão Albano foram Manoel Antonio Flach e Dona Elvira Walter 
Flach. Nasceu no dia 04 de maio de 1919, em Poço das Antas-RS, então 10º 
Distrito do Município de Montenegro-RS. Significa que em maio completou 
94 anos de vida. - Foi lassalista desde o ingresso no Juvenato, em 09 de abril 
de 1932. Vestiu o hábito de Irmão das Escolas Cristãs, em 1° de julho de 
1936, quando adotou o nome de Irmão Albano Constâncio, mas sempre foi 
conhecido por todos, só como Irmão Albano .. Emitiu os votos de final do 
Noviciado em 03 de julho de 1937, e iniciou o Escolasticado. Significa que foi 
religioso consagrado durante 76 anos. Fez a profissão perpétua em 27 de 
janeiro de 1944. 

Qualificação Profissional: Para valorizar os estudos Fundamentais e Médios, 
prestou os exames do antigo Artigo 100, no Colégio N.Sª do Rosário. Já na 
estada em sua primeira comunidade, o La Salle de Carazinho, desde 1940, 
obteve a graduação de Contador. Transferido para o Externato São Luiz, de 
Canoas, em 1945, iniciou os estudos na Faculdade Católica de Ciências e 
Letras, atual PUCRS, onde fez jus à Licenciatura Plena em História e 
Geografia, em 1947. 

Funções: Na então Província de Porto Alegre, antes da divisão do Distrito do 
Brasil, em 24 de fevereiro de 1959, o Irmão Albano foi PROFESSOR: no La 
Salle, de Carazinho; no antigo Externato São Luiz, no Colégio São José de 
Machado-MG; no Instituto São Luiz de Guaxupé-MG; no La Salle Gonzaga, 
de Pelotas-RS. - Foi VICE-DIRETOR: no Instituto São Luiz de Guaxupé
MG. - Exerceu a fimção de DIRETOR: no Noviciado Menor de Carazinho; 
no La Salle São João, de Porto Alegre; no Externato São Luiz, atual Colégio 
La Salle Canoas. - A última nomeação que consta no Livro do Pessoal da 
antiga Província de Porto Alegre, foi para Diretor do Juvenato de Adamantina, 



Na então Província de São Paulo (ABEL) - Inscrição em 24 de fevereiro de 
1959. 

Ficou em Adamantina até 1967, quando esse Juvenato foi descontinuado. 
Diretor do Colégio La Salle de Francisco Beltrão- PR- No ano de 1967 deu-se 
a fundação do Colégio La Salle de Pato Branco-PR, de que foi fundador e 
primeiro Diretor no prazo de doze anos, exercendo sempre esta função 
conjugada com a de professor, até 1980. - Foi provavelmente neste Colégio 
que mais se distinguiu, e a que mais amor e desenvolvimento dedicou. 
Durante sua estada em Pato Branco, devido a suas características de fazer 
amigos e participar de todas as atividades em prol do bem-estar da 
comunidade foi convidado a ser membro do Lions Clube, chegando a ser 
mesmo presidente do Distrito do Lions do Sudoeste do Paraná. Sem entrar em 
detalhes, o fato de ter sido membro desse Clube Internacional de 
benemerência comunitária, foi de preciosa valia para o Colégio La Salle de 
Pato Branco. Os testemunhos, ainda recebidos, passados mais de 30 anos, bem 
provam a simpatia que ele granjeou nesta cidade e região do Sudoeste do 
Paraná. 

Foi Vice-diretor, depois Diretor do Instituto ABEL - RJ - Colégio La Salle 
de Toledo-PR - Diretor da Gráfica La Salle, em Niterói -RJ - Vice-diretor do 
Colégio La Salle, no Núcleo Bandeirante, Brasília. Ali não se adaptou ao 
clima, e foi transferido para a Casa Provincial, em São Paulo. onde se dedicou 
à organização da Grande Biblioteca Lassaliana, considerada talvez a melhor 
da categoria da América Latina, Livros e Obras Lassalistas encadernados. -
Teve ainda uma breve presença no Instituto ABEL, e de lá se retirou em 
definitivo à Casa Nossa Senhora da Estrela, em Porto Alegre. Ali deu provas 
de como se deve preparar o fim da primeira vida, seja em cadeira de rodas, ou 
obrigado a permanecer na cama. 

Um ponto que não deve ser esquecido e merece louvor são as 
PUBLICAÇÕES. A lista é longa, e por razões de brevidade só as 
mencionamos: Dois livros impressos e uma brochura, sobre La Salle e os 
mártires lassalistas - Sete Edições de Computador: Traduções Livros da 
autoria de La Salle, da História do Instituto. Destaque: Tradução do Guia das 
Escolas Cristãs, recentemente impresso. 

Acreditamos que na despedida sem retomo, ainda podemos lembrar, que o 
Irmão Albano foi um Irmão exemplar de comunidade, tipo de Irmão com 
quem todos os Irmãos tiveram ou teriam o máximo prazer do conviver. 



PROJETO DE LEI Nº 268/2014 

Denomina via pública de "Irmão Albano Arlindo 
Flach". 

Art. 1º Fica denominada de "Irmão Albano Arlindo Flach", via pública localizada 
no Loteamento Universitário Ili, Bairro Fraron, em Pato Branco, Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via pública 
contendo a denominação indicada no "caput" deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação da presente lei. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Esta Lei decorre do projeto de lei nº 268/2014, de autoria do Vereador Laurinda 
Cesa-PSDB. 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 -85501-262 -Pato Branco-Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
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LEI Nº 4.493, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2014 

Denomina via pública de "Irmão Albano Arlindo Flach". 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Ar!. 1 º Fica denominada de "Irmão Albano Arlindo Fia eh", via pública localizada no 
Loteamento Universitârio Ili, Bairro Fraron, em Pato Branco, Paraná. 
Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via pública contendo a 
denominação indicada no "caput' deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação da presente lei. 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta Lei decorre do projeto de lei nº 268/2014, de autoria do Vereador Laurindo Cesa. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 3 de dezembro de 2014. 
AUGUSTINHO ZUCCHJ 
Prefeito 
Publicado em I I 
Edição: --- --- ---
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Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 05112/2014. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 

http://amsop.díoems.com.br 

N"0742 

Página 1 



PROJETO DE LEI Nº 268/2014 

RECEBIDA EM: 1 de outubro de 2014 

SÚMULA: Denomina via pública de "Irmão Albano Arlindo Flach". 
(Nome correto AlbertoArlindo Flach. Fica denominada de "Irmão Albano Arlindo Flach", 
via pública localizada no Loteamento Universitário 1 e Ili, Bairro Fraron, em Pato 
Branco. Alberto Arlindo Flach - Albano Constancio) 

AUTOR: Vereador Laurinda Cesa - PSDB 

LEITURA EM PLENÁRIO: 01/10/2014 

DISTRIBUÍDO Á COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 08/10/2014 
Relator: Claudemir Zanco - PROS. 

VOTAÇÃO NOMINAL 

RETIRADO DE PAUTA pelo autor: 27/10/2014. 

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 26/11/2014 -Aprovado com emenda, com 11 (onze) votos. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis 
Gresele - PP, Enio Ruaro - PR, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião 
Silverio - PROS, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Leunira 
Viganó Tesser- PDT, Raffael Cantu - PCdoB e Vilmar Maccari- PDT. 

SEGUNDA VOTAÇÃO: 01/12/2014 -Aprovado com 11 (onze) votos. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis 
Gresele - PP, Enio Ruaro - PR, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião 
Silverio - PROS, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Leunira 
Viganó Tesser - PDT, Raffael Cantu - PCdoB e Vilmar Maccari - PDT. 

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 585, de 2 de dezembro de 2014. 

Lei nº 4493, de 3 de dezembro de 2014. 

PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6250, de 5 de dezembro de 2014, 
p. B9; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 742, de 5 de dezembro de 
2014. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 


